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โปรแกรมทวัร์เชียงตุง 3 วนั 2 คนื   (ไปรถ-กลบัรถ) 

วนัแรก แม่สาย-เชียงตุง-วดัมหาเมีย้ะมุนิ-เชียงตุง (นอนเชียงตุง) 

08.00 น.รับคณะท่ีวา่การอาํเภอแม่สาย  ทาํพิธีการขา้มแดนไปยงั อ. ท่าข้ีเหลก็ ประเทศพม่า ข้ึนรถตู ้ (รถตู้

 พม่า) เดินทางผา่นเมืองโก เมืองเลน็ เมืองท่าเด่ือ ลดัเลาะไปตาม

 แม่นํ้าเลน็เร่ือย ๆ ถนนซ่ึงเป็นบริษทัของคนไทยสร้าง ผา่น

 เมืองแพรก (หรือเมืองพยาก) ผาสะแกง และดอยปางควาย ซ่ึง

 เป็นจุดสูงสุดของเสน้ทางน้ีและเป็นแหล่งพกัรถมีสินคา้ประเภท

 ผลไมแ้ละของฝากตามฤดูกาลขาย 

12.00 น. ถึงเมืองพยาก แวะรับประทานอาหารกลางวนั (1) ท่ีร้านอาหาร

 จากนั้น เดินทางต่อไปยงั เชียงตุง เมอืงทีม่คีาํขวญัประจาํเมอืงว่า 

 เมอืงเจด็เชียง เก้าหนอง สิบสองประตู  

15.00 น.  นาํท่านถึงเชียงตุง นาํท่านไปนมสัการวดัมหาเมีย๊ะมุนิ ซ่ึงเป็น

 วดัเจ้าหลวงคู่เมอืงเชียงตุง ตั้งอยู่ใจกลางเมอืง สร้างข้ึนเม่ือปี 

 พ.ศ.2470 โดย เจา้กอ้นแกว้อิน  แถลง เจา้เมืองเชียงตุง   

นาํท่านเดินทางข้ึนไปท่ีวดัพระธาตุจอมคาํ วดัจอมสักวดัพระยนืช้ี

นิว้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในรัฐฉาน จากนั้นข้ึนไปวดัจอมนชมต้นไม้ยางยกัษ์

ขนาด 10 คนโอบ อายุ 250 ปี เป็นตน้ไมคู้่เมืองเชียงตุงปลกูโดย

พระอลองพญา คนเชียงตุงเรียกวา่ ตน้หมายเมือง จากนั้นนาํท่าน

ออกไปเท่ียวชมความงามธรรมชาติของทะเลสาบหนองตุง พร้อม

กบัดืม่ชา ทานของว่างตามอธัยาศยั 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า (2) ท่ีร้านอาหารในเชียงตุง จากนั้นนาํท่าน

 เดินเขา้ท่ีพกั โรงแรมอเมซ่ิง เชียงตุง หรือเทียบเท่า (ระดบั 3 ดาว+) หรือจะเลือก เดนิเล่นชมแสงสี 

 ยามคํา่คนืของเชียงตุง ตามอธัยาศัย 
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วนัทีส่อง เชียงตุง-พระธาตุจอมดอย-วดับ้านแอ่น- หมู่บ้านไทเขนิดินเผา (นอนเชียงตุง)  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ (3) ท่ีโรงแรม และเดินทางไปยงัวดัพระ ธาตุ

 จอมดอย วดัเก่าแก่บนดอยและแวะวดับ้านแอ่น จากนั้น พาท่านเยีย่มชม

 หมู่บ้านไทเขนิดนิเผาเก่าแก่สวยงามมาก 

 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั (4) ท่ีร้านอาหาร จากนั้นกลบัมายงัเชียงตุง

 จากนั้นไปยงั วดัอนิทร์ และนาํท่านไหว้พระเกร็ดนาคทีว่ดัยางกวง 

 ประตูป่าแดง ประตูเมอืงเชียงตุง ซ่ึงยงัสมบูรณ์อยู ่เหลือประตูเดียว 

18.30 น. รับประทานอาหารคํ่า (5) และพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

   

 

 

วนัทีส่าม เชียงตุง-ตลาดเช้าเชียงตุง-พทุธอทุยาน-แม่สาย 

08.00 น รับประทานอาหารเชา้ (6) ท่ีโรงแรม และเช็คเอา้ท ์จากนั้นเดิน

 เท่ียว ตลาดเมอืงเชียงตุง  เป็นตลาดทีใ่หญ่มากมสิีนค้าทุก

 ประเภทขาย สามารถใชเ้งินไทยและส่ือสารกบัพอ่คา้แม่คา้ดว้ย

 ภาษาไทย ชิมกาแฟโบราณ ปาท่องโก๋ยกัษ ์โรตีโอ่งพม่า หรือ 

 ก๋วยเต๋ียวเน้ือทุบ ขนมจีนไทยใหญ่ตามอธัยาศยัจากนั้นเดินทาง
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 ไปเชียงตุง ระหวา่งทางแวะชมพทุธอทุยานบนดอย กราบพระ

 ขาวองค์ใหญ่ สวยงามมาก ชมววิอนัสวยงามบนดอย ระหวา่ง

 ทาง แวะซ้ือของพืน้เมอืง ผลไม้สด ตรงดอยปางควาย 

12.00 น. ถึงเมืองท่าเด่ือ และรับประทานอาหารกลางวนั (7)  ท่ี 

 ร้านอาหาร 

13.00 น. นาํท่านเดินทางต่อไปยงั ท่าข้ีเหลก็ 

16.00 น. นาํท่านถึงท่าข้ีเหลก็ แวะไหวพ้ระธาตุชเวดากอง (องค์จาํลอง

 จากย่างกุ้ง) และใหเ้วลาช๊อปป้ิงทีต่ลาดท่าล้อ ซ้ือสินคา้และ

 ของฝาก พอสมควรแก่เวลาเดินทางกลบั อ.แม่สาย ประเทศ

 ไทย โดยสวสัด์ิภาพ  

 

 

 ………………………………………………….  

 

อตัราค่าบริการ สําหรับ 8 ท่านขึน้ไป 

ท่านละ 6,500 บาท  

พกัเดี่ยวเพิม่ 2,000 บาท   

อตัรานีร้วม อตัรานีไ้ม่รวม 

ยานพาหนะรับ – ส่ง ตามท่ีระบุในรายการ ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ 

ค่าธรรมเนียมผา่นแดนไทย – พม่า ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด 

ค่าท่ีพกั 2 คืน (1 หอ้ง พกั 2 ท่าน)  ค่าเคร่ืองด่ืมนอกเหนือรายการระบุ    

ค่าอาหาร (7 ม้ือ) ตามระบุในโปรแกรม 
ค่าธรรมเนียมผา่นแดนกรณีเป็นชาวต่างชาติ (ท่ีไม่ใช่คน

ไทย) 
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มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน  
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (กรณี

ตอ้งการเอกสารใบเสร็จรับเงิน) 

ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท

(เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

เอกสารประกอบการเดินทาง 

-  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 1 ใบ (บตัรตวัจริงนาํมาวนัเดินทาง) 

-  รูปถ่ายสีหนา้ตรง 1 น้ิว จาํนวน 3 รูป 

-  เดก็ ใหเ้ตรียมสาํเนาบตัรสูติบตัร 1 ใบ 

ส่งเอกสารทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วนั  

การชําระเงิน 

1. สาํรองท่ีนัง่ก่อนเดินทาง พร้อมชาํระมดัจาํ 50 % ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนวนัเดินทาง 15 วนั 

2. ยกเลิกการเดินทาง 10 – 15 วนั หกั 50 % ของมดัจาํ 

3. ยกเลิกในวนัเดินทาง บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ามดัจาํทั้งหมดตามเง่ือนไขการจอง  

ธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ 

ช่ือบญัชี: บริษทั ไอเชียงราย จาํกดั 

ประเภท: บญัชีออมทรัพย ์

สาขา: บา้นดู่ 

บญัชีเลขท่ี: 984-0-05540-5 

และส่งสาํเนาการโอนเงิน (pay-in) กลบัมาท่ี booking@ichiangrai.com ไวเ้ป็นหลกัฐาน  

 
หมายเหตุ 
* บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้ม

นาํเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือ ดว้ยเหตุผลใด ๆ กต็ามท่ีกอง

ตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่วา่จาํนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน  
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* บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีอาจเพ่ิมข้ึนในกรณี เกิดเหตุสุดวิสยั อาทิ เกิดการล่าชา้ของ

สายการบิน เปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเท่ียวบินจากสายการบิน, อุบติัเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, 

การนดัหยดุงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ ซ่ึงเป็นเหตุอนั

เกิดข้ึนเหนือการควบคุมของบริษทั 

* บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงรายการทวัร์, กาํหนดวนัเดินทาง, สายการบิน, และราคาทวัร์ ตาม

ความเหมาะสม และความจาํเป็นท่ีเกิดข้ึน โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทั้งน้ียงัคงรักษาผลประโยชนข์องลกูคา้เป็น

สาํคญั 

* คณะผูจ้ดัการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางถกูปฏิเสธการเขา้ – ออกเมือง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจ

ของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้ออกเมืองเป็นสาํคญั 

*  กรณีท่านปฏิเสธ หรืองดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการไม่ทานอาหารบางม้ือ  หรือไม่

เดินทางพร้อมคณะ ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ และบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิเชียงตุง 

เชียงตุง- เงินท่ีใช ้ สามารถใชเ้งินไทยไดเ้ลยค่ะ 

อากาศ – 15-27 องศา 

เวลา – ชา้กวา่ประเทศไทย 30นาที (คร่ึงชัว่โมง) 
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